Raport de activitate
al Administratiei Publice Locale Livezi, coordonata de primar
pe anul 2015
Acest raport privind activitatea socio-economica si edilitar – gospodareasca a comunei
Livezi in anul 2015 este o datorie morala si legala a oricarui primar in contextul unei preocupari
vaste in vederea deschiderii unei transparente totale a institutiei publice locale, Primaria Livezi.
Prin acest raport incerc sa ofer cat mai multe informatii despre activitatea administratiei
publice locale, primar – viceprimar – consiliul local, precum si un raport statistic al investitiilor
facute in anul de referinta 2015.
De la bun inceput tin sa precizez ca la fundamentarea bugetului pentru anul 2015 s-a tinut
cont de Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Livezi pentru 2014 – 2020, care spun eu,
este un document foarte precis elaborat, unde am reusit pe baza unor analize a obiectivelor
propuse si realizate in Strategia de Dezvoltare locala 2008 – 2014 sa conturam o imagine asupra
viziunii cetatenilor cu privire la dezvoltarea comunei Livezi pana in anul 2020 si fara de care nu
poti accesa fonduri europene si cofinantare guvernamentala.
Din lista obiectivelor de investitii pentru anul 2015 va prezint mai jos,o parte din ele fiind
considerate prioritati pentru comunitate:
Bugetul local
- Construirea garajului pentru pompierii militari si SMURD din cadrul Centrului Zonal si
amenajarea spatiului pentru angajatii militari repartizati asa cum reise din protocolul
semnat de reprezentantii celor doua institutii;
 Valoarea investitiei – 120 mii lei;
- Achizitionarea unei camionete in cadrul Compartimentului Servicii Publice locale in
vederea gospodaririi mai eficiente a drumurilor comunale neasfalate inca, si a altor
probleme ce apar in satele componente ale comunei si care necesita interventia cu
acest mijloc de transport;
 Valoarea achizitiei – 40 mii lei;
- Exitindere si captare apa in vederea cresterii volumului in retea, tinand cont si de anul
secetos pe care l-am traversat si a solicitarilor facute de beneficiarii sistemului de
alimentare cu apa, care in localitatile Scariga si Poiana ramaneau fara apa;
 Valoarea investitiei – 80 mii lei;
- Balastarea drumurilor comunale Valea Rea si Balaneasa si construirea a doua poduri pe
tuburi;
 Valoarea investitiei 124 mii lei;

1

- Moderinizarea iluminatului public stradal prin achizitionarea a 100 lampi noi si cca 500
becuri;
 Valoarea investitiei – 25 mii lei;
- Repararea statiilor de autobuz din comuna si confectionarea de indicatoare intrare in
localitati;
 Valoarea investitiei – 25 mii lei;
- Intocmirea documentelor pentru obtinerea finantarii prin Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala
PNDL a investitiei “Modernizare drumuri de interes local”;
 Valoarea investitiei – 55 mii lei;
- Intocmirea documentatiei pentru obtinerea finantarii prin Programul National de
Dezvoltare Rurala, versiune aprobata la 26 mai 2015, Submasura 72 “Investitii in crearea
si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”;
 Valoarea investitiei – 55 mii lei;
- Amenajarea intersectiei DC – 155 cu DC – 154 in satul Poiana;
 Valoarea investitiei – 10 mii lei;
- Balastarea drumurilor comunale Prajoaia – Mateiesti si Orasa – Stufu;
 Valoarea investitiei – 25 mii lei;
- Achizitionarea unui buldoexcavator in cadrul Compartimentului Servicii Publice locale in
vederea gospodaririi mai eficiente a drumurilor comunale neasfaltate inca, si a altor
situatii ce pot aparea in localitatile comunei si care necesita interventia lui , cum ar fi
desfundarea unor drumuri introienite sau interventia in cazul unor calamitati naturale
pe albiile paraielor;
 Valoarea investitiei – 130 mii lei;
- Sprijinirea cultelor religioase in parohiile Poiana, Livezi, Orasa si Scariga
 Valoarea investitiei – 25 mii lei;
- Achizitionarea de calculatoare si software pentru functionarea in conditii optime a
Serviciului Contabilitate , Buget – Finante;
 Valoarea investitiei – 25 mii lei;
Daca , asa cum am specificat la inceputul raportului am asigurat finantarea din bugetul
propriu al Consiliului local Livezi, proiecte care necesita fonduri europene si guvenamentale si
europene avand la baza Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Livezi pana in anul 2020
prin care urmarind imbunatatirea continua a calitatii vietii si cresterea bunastarii generatiilor
prezente si cele viitoare promovand o economie dinamica, un inalt nivel de educatie, ocrotirea
sanatatii, protectia mediului intr-o lume sigura ce respecta diversitatea culturala, si am demarat
o parte din aceste proiecte:
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Astfel s-au inceput lucrarile de “Modernizare drumuri de interes local, finantat prin
PNDL-OG 28 unde avem de executat 2.5 km de asfalt in satele Prajoaia, Balaneasa si
Scariga cu o valoare totala de 3 milioane lei si o cofinantare din bugetul local de 150 mii
lei;
In luna februarie a acestui an se va depune toata documentatia pentru obtinerea
finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 7.2 a proiectului
“Modernizare drumuri comunale in satele Livezi, Balaneasa, Orasa, Prajoaia , Scariga si
Poiana”(5 km ) cu o valoare totala de 1 milion euro;
S-a inceput reconstructia Caminului Cultural din satul Livezi, proiect finantat de
Compania Nationala de Investitii in valoare de 1200 mii lei, ce are ca termen de
finalizare luna august 2016;
Tot pentru primul trimestru al anului 2016 ne propunem finalizarea lucrarilor la baza
sportiva multifunctionala si executarea receptiei la acest obiectiv;
Pentru elevii din scolile arondate Scolii gimnaziale nr.1 Livezi prin grija Guvernului
Romaniei ( Guvernul Ponta) s-a obtinut dotarea Primariei Livezi cu un microbuz scolar in
valoare de 110 mii lei;

Consider ca este momentul ca in acest raport de activitate sa va propun si un Plan Local de
Actiune (PLA) asa cum reiese din Strategia de Dezvoltare Durabila pentru anii 2014 – 2020 care
este un instrument de planificare si implementare si contine un set de politici pe domenii de
activitate ce se aplica intr-un termen determinat avand cateva obiective limitate pentru anul
2016. Totodata as ruga ca si domnul viceprimar si domnii consilieri locali sa vina cu un set de
proiecte pe cele sase domenii prioritare cuprinse in prioritatile operationale ale Planului
National de Dezvoltare locala 2014 – 2020 care reprezinta “documentul de planificare
strategica si programare financiar multi – anuala aprobat de Guvern in conformitate cu Politica
de Coeziune a Uniunii Europene”.
1. Agricultura si dezvoltarea rurala;
2. Infrastructura de mediu;
3. Economie;
4. Turism;
5. Educatie si cultura;
6. Resurse umane;
Aceste obiective prioritare au fost cuprinse in Nota de Fundamentare a proiectelor care
necesita cofinantare pentru anul 2016, inaintate Consiliului Judetean Bacau prin adresa
nr.6426/15.12.2015 si care le supun aprobarii Consiliului local al comunei Livezi, in vederea
insusirii si a cuprinderii spre finantare in Bugetul local pentru anul 2016.

3

Nota de fundamentare
 Denumire proiect : Modernizare drumuri de interes comunal in comuna
Livezi,judetul Bacau
Finantare : PNDL
Valoarea investitiei – 3.070,30 mii lei
Valoare cofinantare – 5 %
Lucrarile au inceput in – 2014
Realizat in proportie de – 5.52 %
Investitie in derulare
Suma solicitata pentru 2016 – 2.871,630 mii lei
 Denumire proiect : Amenajare incinta primarie
Suma solicitata pentru 2016 – 150 mii lei
 Denumire proiect : Modernizare centrul civic Livezi – amenajare trotuare si spatii
parcare
Suma solicitata pentru 2016 – 500 mii lei
 Denumire proiect : Amenajare cladire pentru serviciul de situatii de urgenta
Suma solicitata pentru 2016 – 72,7 mii lei
 Denumire proiect : Extindere spatial scolar la Scoala gimnaziala nr.1 Livezi
Suma solicitata pentru 2016 – 1000 mii lei
 Denumire proiect : Finalizare lucrari la Scoala gimnaziala Poiana
Suma solicitata pentru 2016 – 250 mii lei
 Denumire proiect : Construire sarpanta la Scoala gimnaziala nr.1 Livezi
Suma solicitata pentru 2016 – 250 mii lei
 Denumire proiect : Amenajare incinta Camin Cultural – drum pietonal si imrejmuire
Suma solicitata pentru 2016 – 200 mii lei
 Denumire proiect : Finalizare lucrari – Baza sportiva multifunctionala tip.2
Finantare : Buget local
Lucrarile au inceput in 2010
Realizat in proportie de 99 %
Suma solicitata pentru 2016 : 45 mii lei
 Denumire proiect : Lucrari de aparare maluri pe drumurile comunale Valea Rea,
Balaneasa si Orasa
Suma solicitata pentru 2016 – 1000 mii lei
 Denumire proiect : DALI – Modernizare drumuri locale in comuna Livezi, judetul
Bacau
Finantat : PNDR
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Suma solicitata in anul 2016 : 55 mii lei
 Denumire proiect : Amenajare poduri si podete in satele apartinatoare comunei
Livezi, judetul Bacau
Suma solicitata in anul 2016 : 450 mii lei
Concluzii la Raport
Prin acest raport am prezentat activitatea desfasurata de Primarul comunei Livezi,
Consiliul local precum si investitiile facute in anul 2015 si proiectele derulate pentru perioada
urmatoare.
Desigur, mai sunt foarte multe de realizat, cunoastem problemele cu care se confrunta
cetatenii acestei localitati si in perioada urmatoare dupa finalizarea investitiilor deja incepute
vom acorda o atentie majora in dezvoltarea acestor zone.
Dezvoltarea comunei Livezi, trebuie sa se realizeze in mod echilibrat. Banii sunt de o
covarsitoare importanta pentru realizarea unor investitii de anvergura, dar la fel de importanta
este si gestionarea eficienta a bugetului, ca urmare a identificarii si prioritizarii nevoilor
comunitatii.
Ne asteapta un an electoral la care cu siguranta vom participa in totalitate toti membrii
Consiliului local Livezi, fie in calitate de candidat la functia de primar sau pe liste de partide. De
aceea consider ca este necesar ca lupta ca adversari politici, pentru ca asa se intampla intr-o
campanie electorala, sa se dea pe Programe politice identificate in nevoile comunitatii si mai
putin sau deloc pe atacuri la persoane, deoarece campaniile trec iar noi ca lideri ai comunitatii
sa ne putem privi in ochi, fara grija de a ne gandi macar ca am adus jigniri nefondate
adversarului politic.
Totodata prin acest raport, institutia pe care o reprezint, dovada a deschiderii si
transparentei pe care o manifesta, pune la dispozitie cetatenilor in format scris si electronic,
date concrete despre modul in care au fost indeplinite, datoriile legale si morale fata de
localitatea noastra.
Va multumesc pentru sprijinul pe care mi l-ati acordat in anul 2015 si sper sa fiti alaturi
de mine pentru ca astfel sa putem finaliza proiectele aflate in curs de derulare precum si
materializarea celor viitoare.
In acelasi timp, multumesc si personalului angajat din cadrul aparatului propriu de
specialitate al primarului, care a facut posibila realizarea cu succes a tuturor obiectivelor
specificate in raport.

Primarul comunei Livezi,
Gioni Craciun
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